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مجلس المحافظة ومشاكل وهموم المواطن
دع��ا جمل��س حمافظ��ة البص��رة خالل
جلس��ة عقده��ا األربع��اء 2017/10/11
احلكومة االحتادية اىل منح احملافظة
حقوقه��ا املالي��ة املس��تحقة واملتأخ��رة
من��ذ ف�ترة طويل��ة  ،كم��ا طال��ب
باملزي��د م��ن الصالحي��ات ال�تي ن��ص
عليه��ا قانون احملافظ��ات النافذ  .وهذه
اجللس��ة حضره��ا وزي��ر النقل وبعض
ن��واب البص��رة باالضاف��ة اىل احملاف��ظ
 .وكانت اجللس��ة خمصصة ملناقشة
حقوق البصرة واملشاكل املرتاكمة .
واعتمد فيها تقريراً يطالب احلكومة
املركزي��ة بتخصي��ص مبال��غ مالي��ة
لتس��ديد مس��تحقات مش��اريع حمال��ة
مس��بقاً واس � ُتأنف العم��ل به��ا اس��تثنا ًء
م��ن ق��رار جمل��س ال��وزراء املو ِق��ف
للمش��اريع  ،وش��دد التقري��ر عل��ى
ض��رورة إكم��ال املش��اريع االحتادي��ة
الضروري��ة كمش��روع م��اء البص��رة

الكب�ير ومش��روع حتلي��ة املي��اه م��ن
الق��رض اليابان��ي وبن��اء املستش��فى
الرتكي .وأشار أيضاً اىل تردي الواقع
الصح��ي ال��ذي حيت��اج اىل ختصي��ص
أم��وال إضافي��ة ملعاجل��ة مرض��ى
الس��رطان املتزايدي��ن  .ومل ينس��ى
التقري��ر الواقع الرتبوي والذي حيتاج
ه��و اآلخ��ر ألم��وال إضافي��ة إلكم��ال
ترمي��م وبن��اء م��دارس جدي��دة إلنه��اء
ال��دوام الثالث��ي .وتضم��ن التقري��ر
الدع��وة اىل خف��ض أج��ور الكهرب��اء
يف فص��ل الصي��ف وإس��قاط الدي��ون
املستحقة واملرتاكمة على املواطنني.
وتضمن أيضاً إعادة النظر بتشريعات
االس��تثمار وتقدي��م التس��هيالت
للمس��تثمرين لتش��جيعهم للعم��ل يف
احملافظة  .ومل ينسى منظمو التقرير إجي��اد حل��ول جدي��ة ألزم��ة الس��كن عاصم��ة الع��راق االقتصادي��ة .
ّ
ح��ث املعني�ين إلع��ادة تهيئ��ة وتش��غيل املتفاقم��ة وتفعي��ل قان��ون البص��رة
املعام��ل املتوقف��ة وكذل��ك وج��وب

حول أستفتاء إقليم كردستان
د .رائد فهمي

يتع��رض موق��ف احل��زب الش��يوعي العراق��ي م��ن االس��تفتاء
وتداعيات��ه إىل س��وء فه��م م��ن البع��ض كم��ا يتب�ين م��ن
تعليقاته��م  ،وم��ن التش��ويه املتعم��د مم��ن حيم��ل اخلصومة
والعداء للحزب .اهتمامنا ينصب على من أساء فهم موقف
احل��زب  ،ل��ذا اود تقدي��م مزي��د م��ن التوضيح��ات ملوق��ف
احل��زب ومنطلقات��ه كم��ا يل��ي :
-١ان مب��دأ ح��ق تقري��ر املص�ير للش��عوب تق��ره املواثي��ق
الدولي��ة ال�تي وق��ع عليها العراق كدول��ة  ،فمن يتنكر هذا
املب��دأ الع��ام معن��اه يعطي مربرا لألنظم��ة اليت ترفض منح
اإلق��رار حبق��وق القومي��ات املختلف��ة يف البل��دان املتع��ددة
القومي��ات،
 -٢ان مب��دأ ح��ق تقري��ر املص�ير ،خالف��ا مل��ا يعتق��ده الكثريون
 ،ال يع�ني بالض��رورة االنفص��ال ،فيمك��ن للش��عب املع�ني ان
خيت��ار البق��اء يف إط��ار الدول��ة املركزي��ة او االحتادي��ة،

عباس اجلوراني

ذكرت�ني حكاي��ة م��ن مأثورن��ا الش��عيب باس��تماتة بع��ض
الكت��ل املتنف��ذة وعل��ى رأس��ها كتل��ة ح��زب الدع��وة للبح��ث
ع��ن ال��ف طريق��ة وطريق��ة الس��تبعاد االخر وإحراج��ه امام
مجه��وره  ,جوه��ر ه��ذه الطرف��ة ان ذئب��ا ومح�لا اجتمع��ا
ليش��ربا امل��اء ذات ي��وم عن��د ع�ين جاري��ة فتحرك��ت ش��هية
الذئ��ب حن��و احلم��ل وج��اءه قائ�لا (( للحرش��ة ))  :مل��اذا تك��در
املاء علي حبيث ال يصلين صافيا ؟ فأجابه انا اشرب املاء بعد
ان ترت��وي ان��ت فكي��ف اعك��ره علي��ك ؟ صحي��ح فان��ا ال اقص��د
هذه الس��نة وإمنا العام املاضي فرد احلمل  :س��يدي انا اصال
مل اكن موجودا السنة املاضية فعمري ستة اشهر فقال له
ان ابوك هو الفاعل وقتها فقال احلمل يا اخي دعك من هذه
احلج��ج الواهي��ة ( اكل�ني وفضه��ا) .
ه��ذه الكت��ل حبك��م ال دميقراطيته��ا اصب��ح كل همه��ا
حماص��رة االخ��ر وحرمان��ه م��ن اص��وات ناخبي��ه بتجريب ما
يس��مونه قانون��ا انتخابي��ا يف كل دورة فم��رة باس��م القاس��م

وهن��اك اكث��ر م��ن مث��ال عل��ى ذل��ك كم��ا يف س��كوتلندا
وكويب��ك يف كن��دا.
فوح��دة البل��دة املتع��دد القومي��ات ينبغ��ي ان تك��ون عل��ى
أس��اس طوع��ي وليس��ت قس��رية.
 -٣يف حال��ة الع��راق والش��عب الك��ردي ،أك��د احل��زب عل��ى
ال��دوام مب��ا يف ذل��ك يف بيان��ه األخ�ير ،بان ح��ق تقرير املصري
يتح��دد ش��كله وتعبريات��ه املؤسس��ية باالرتب��اط م��ع الظ��رف
التارخي��ي  ،والسياس��ي واالجتماعي-االقتص��ادي ال��ذي
تتس��م ب��ه املرحل��ة والوض��ع امللم��وس  ،ويف الظ��رف احلال��ي
بالع��راق  ،يعت�بر احل��زب الش��يوعي الدول��ة االحتادي��ة
(الفدرالية) هي الشكل األنسب لتجسيد حق تقرير املصري
 ،ولذلك ال يؤيد دعوات االنفصال  ،ويف الوقت نفسه يدرك
أن بق��اء العدي��د م��ن القضاي��ا املهم��ة عالق��ة ب��دون ح��ل ب�ين
اإلقلي��م واحلكوم��ة االحتادي��ة  ،من ش��أنه أن خيلق ارضية
مؤاتية تغذي املطالبة باالنفصال وتش��كيل دولة مس��تقلة
لكردس��تان الع��راق.
 -٤عل��ى م��دى تاري��خ الع��راق املعاص��ر  ،وقف��ت الق��وى
الدميقراطي��ة العراقي��ة واحل��زب الش��يوعي م��ع املطا َل��ب
املش��روعة للحرك��ة القومي��ة الكردي��ة  ،ووقف��ت ض��د
سياس��ات احل��رب والقمع اليت ش��نتها احلكوم��ات املركزية
املتعاقب��ة  ،س��واء يف العه��د امللك��ي ام اجلمه��وري  ،وآخرها يف
عه��د نظ��ام ص��دام حس�ين الدكتات��وري.

 -٥يف الوق��ت نفس��ه  ،يق��ف احل��زب ض��د املواق��ف القومي��ة
الضيقة األفق للحركات القومية اليت قد تدفعها لبحث
الدع��م م��ن ق��وى خارجي��ة ذات اطم��اع وأه��داف معادي��ة ،
كإيران الش��اه يف حالة العراق  ،وحتاول بال ش��ك اس��رائيل
والق��وى املؤي��دة هل��ا االس��تفادة م��ن احل��ركات القومي��ة
عموم��ا يف البل��دان العربي��ة  ،والس��يما يف الع��راق والس��ودان
بعرض املس��اعدة والدعم بغية توظيف مطالبها إلضعاف
ومتزي��ق البل��دان العربية،عموم��ا والع��راق عل��ى وج��ه
اخلص��وص  ،ولذل��ك كان موق��ف احل��زب تارخيي��ا يؤك��د
على الرتابط بني النضال من أجل احلرية والدميقراطية
والتح��رر م��ن الس��يطرة األجنبي��ة للع��راق وب�ين احلرك��ة
القومي��ة التحرري��ة للش��عب الك��ردي.
 -٦م��ن اخلط��أ أخ��ذ الش��عب جبري��رة سياس��ات قيادات��ه
كمب��دأ ع��ام
 -٧هن��اك م��ن يس��حب املوق��ف م��ن القومي��ات ومطالبه��ا
املش��روعة عل��ى التكوين��ات الطائفي��ة يف الع��راق  ،وه��و ام��ر
خاط��ئ يف نظرن��ا  ،فعل��ى س��بيل املث��ال الس��نة و الش��يعة
يتقامس��ون الدي��ن واللغ��ة،و متع��ددي االنتم��اء القوم��ي
(ع��رب وك��رد)  ،ومنتش��رون يف ارج��اء الوطن  ،لذا ال يوجد
م��ا يدع��و اىل تش��كيل كي��ان منفص��ل عل��ى أس��اس مذه�بي.

حرامية سانت ليغو

املش�ترك واخ��رى باس��م س��انت ليغ��و وثالث��ة بتش��ويه س��انت
ليغ��و (  ) 1,6ورابع��ة مبس��خ س��انت ليغ��و نهائي��ا (  ) 1,9مب��ا
يع�ني عملي��ا تقس��يم حاص��ل االص��وات عل��ى  2تقريب��ا  ,يعين
بل��ع نصفه��ا مقدم��ا  ,كل ذل��ك حت��ت حج��ج واهي��ة م��ن ان
الكت��ل الصغ�يرة ه��ي م��ن يتس��بب باملش��اكل وتعرق��ل حس��ن
اداء جمال��س احملافظ��ات وزي��ادة يف خب��س ه��ذه الكت��ل حقها
اطلق��وا عليه��ا تس��مية (الي��كات) يف اس��تعارة أللفاظ س��وقية
يت��م تداوهل��ا ب�ين باع��ة ال��دوالر فباإلضاف��ة هل��ذه القس��مة
الضي��زى الحتس��اب االص��وات جي��ري س��ن قان��ون انتخاب��ي
جم��اف ألبس��ط قواع��د الدميقراطي��ة  ,وقبله��ا قوان�ين
املفوضي��ة ال�تي تتي��ح ملن هب ودب بتش��كيل قائمة انتخابية
تساهم يف بعثرة االصوات مما انسحب على قانون االحزاب
فضال عن الية تش��كيل جملس املفوضني غري املس��تقل وزج
مندوب��ي ه��ذه الكت��ل ب��ه باعتب��اره اخط��ر مؤسس��ة تس��تلزم
احلياد يف رؤيتها للمتنافسني انتخابيا وتتجاهل هذه الكتل
دوره��ا الرئيس��ي يف اش��اعة الي��اس واالحب��اط ل��دى طبق��ات
وفئ��ات اجتماعي��ة متنامي��ة يدفعه��ا ياس��ها لع��دم ج��دوى
االش�تراك يف االنتخ��اب ب��ل والكف��ر ب��كل العملية السياس��ية
يف تعك��ز هل��ذه الكت��ل عل��ى اكثري��ة موهوم��ة وكل همه��ا
الف��وز بأك�بر ع��دد م��ن املقاع��د بغ��ض النظ��ر ع��ن الكيفي��ة
مث��ل -:
س��ن قان��ون انتخاب��ي الدميقراط��ي بضمن��ه الي��ة
.1
ظامل��ة يف احتس��اب االص��وات  ,وقان��ون س��ائب للمفوضي��ة
يتي��ح س��هولة تش��كيل القوائ��م  ،واختي��ار جمل��س مفوض�ين
حزبيني كما ظهر من اداء جلنة اخلرباء يف جملس النواب

اغ��راق القوائ��م بضع��ف الع��دد املطل��وب ف��اذا كان
.2
جمل��س حمافظ��ة البص��رة مث�لا حباج��ة ل( )35عض��وا
ابتدعت االحزاب تش��كيل قائمة بضعف العدد مبا يعين (70
) عض��وا ليصب��ح رصي��د مخس��ة وثالث��ون امسا منه��ا فائض
مقدم��ا ه��ذا ل��و افرتضن��ا ف��وز القائمة ب��كل اص��وات الناخبني
وه��ذا مس��تحيل .
تعقي��د القان��ون فض�لا ع��ن س��عة ذم��ة الكث�ير م��ن
.3
املراقب�ين احلزبي�ين مم��ن تعتمده��م املفوضي��ة يف افش��ال
بطاق��ات كث�يرة للناخب�ين مم��ا يش�ير اىل ضي��اع مئ��ات
االصوات واليت تعترب اصوات باطلة تذهب لغري مستحقيها
.
تس��تفيد الكت��ل املتنف��ذة م��ن اش��اعة الي��اس
.4
واالحباط لدى مجهور واسع مما يقلل من اعداد املساهمني
بالتصوي��ت اىل ح��دود ق��د تتج��اوز  50%وهل��ذا فه��ي اقلي��ة
جملم��وع م��ن حي��ق هل��م التصوي��ت وتش��هد قل��ة االقب��ال عل��ى
حتدي��ث البايوم�تري عل��ى ص��دق اقوالن��ا .
صياغ��ة القان��ون مب��ا يرت��د بالنفع عل��ى الكتل اليت
.5
س��نته حي��ث ان نس��بة اليس��تهان به��ا م��ن اص��وات الناخب�ين
مم��ن مينح��ون اصواته��م ملرش��حني مل يف��وزو تذه��ب هل��ذه
الكتل بدون وجه حق وبطريقة لصوصية حتاول استغفال
اجلمه��ور .
وم��ن خ�لال معاين��ة اداء الس��لطات بامجعه��ا وطني��ا وحمليا
ميكن اس��تنتاج ما يلي .
الفش��ل مل يك��ن بس��بب القوائ��م ذات التمثي��ل القلي��ل وادائه��ا
مل يك��ن ه��و املعرق��ل للعم��ل كم��ا ان الس��رقات والفس��اد مل

Lorem ipsum

اﻷﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

مبق�ترح وتش��جيع ودع��م األس��تاذ عبداملنع��م
األعسم رئيس النقابة الوطنية للصحفيني
العراقي�ين مت تأس��يس ه��ذه اجلريدة .
بالتأكي��د ال ختل��وا الس��احة االعالمي��ة يف
الوط��ن ويف البص��رة خصوص�اً من الصحافة
الورقية حيث هناك عدد كبري من الصحف
واجمل�لات  ،بالرغ��م م��ن انتش��ار الصحاف��ة
اإللكرتوني��ة بش��كل َّأث��ر س��لباً عل��ى ت��داول
الصحاف��ة الورقي��ة وألس��باب عدي��دة أوهل��ا
س��هولة ت��داول الن��وع اجلدي��د م��ن املنش��ورات
باإلضاف��ة اىل م��ا يش��د الق��ارئ حي��ث األل��وان
ووضوح الصور والكلمات وس��هولة احلصول
�وان معدودة
عل��ى املنش��ور بظ��رف دقائ��ق أو ث� ٍ
وثانيهم��ا التكلف��ة املادي��ة (ول��و أنها بس��يطة)
وع��دم انتظ��ام احلص��ول على الصح��ف بذات
�ان كث�يرة  .وم��ع ه��ذا قررن��ا
الوق��ت يف أحي� ٍ
املض��ي يف املق�ترح واص��دار ه��ذه اجلري��دة
جبهود ذاتية من أعضاء النقابة ً
بداية ولكن
بإص��رار أن نق��دم ش��يئاً خمتلف �اً ول��و بش��كل
نس�بي س��يكون ذا فائ��دة للق��ارئ البص��ري
الكري��م أساس��اً ولرمب��ا نتوس��ع مس��تقب ً
ال
ليش��مل عملن��ا كاف��ة أرجاء الوط��ن ونتطلع
للتوس��ع أكث��ر للول��وج يف العم��ل على نطاق
أوس��ع مس��تخدمني التقني��ات احلديث��ة
لالنتش��ار إلكرتوني �اً .
س��نبدأ بالعم��ل يف اص��دار جريدتن��ا (البص��رة
الوطني��ة) بع��د ان اتفقن��ا على امسها ليش��مل
اس��م احملافظ��ة وج��زء م��ن اس��م النقاب��ة
وموضح�اً يف الوق��ت ذاته ع��ن التوجه الوطين
يف العم��ل دون التق��رب م��ن احلزبي��ات
واأليدولوجي��ات والفئوي��ات الضيق��ة ،
وس��يكون االص��دار بع��دد حم��دود يف بداي��ة
األم��ر ليك��ون ن��واة عم��ل نتع��رف م��ن خ�لال
توزيعه��ا عل��ى آراء اجلمه��ور املس��تهدف يف
التوزي��ع ك��ي ُن��دِّث اصداراتنا يف املس��تقبل
ونشخص املهم يف املواد من األكثر أو األقل
أهمي��ة  .نتمن��ى ونس��عى أن يك��ون عملن��ا ذا
فائ��دة ومتع��ة للجمه��ور .

ت��ات منه��ا ث��م م��ا ال��ذي جي�بر الكت��ل كث�يرة الع��دد باللج��وء
هل��ا واق��رب مث��ال ه��و اتف��اق ه��ذه الكت��ل عل��ى انتخ��اب بدي��ل
حملافظ البصرة الذي مل يستغرق سوى حركة مكوكية
وبليل��ة واح��دة االتف��اق عل��ى تس��مية احملاف��ظ اجلدي��د
فم��ا ال��ذي كان مينعه��م م��ن جت��اوز الكت��ل القليل��ة الع��دد
؟ ليتفق��وا عل��ى م��ا اتفق��وا علي��ه دون اللج��وء ملذل��ة ارضائه��ا
كم��ا يزعم��ون علما ان مؤش��ر الفس��اد يف معظمه يش�ير اىل
اعض��اء الكت��ل املتنف��ذة .
ه��ذا اوال وثاني��ا الكت��ل الصغ�يرة مل تك��ن ه��ي الس��بب بضي��اع
املوص��ل وال بذب��ح قراب�ين س��بايكر وس��جناء ب��ادوش وس�بي
العراقي��ات كم��ا مل تك��ن ه��ي الس��بب بانش��اء جس��ور مش��اة
فاشلة يف البصرة بدون سالمل واليت الجتد من يستخدمها
ومل تكن س��ببا يف اعاقة انش��اء املدينة العصرية واليت بقيت
ح�برا عل��ى ورق وال ه��ي الس��بب يف فس��اد عق��ود الكهرب��اء
وتدني الصحة والزراعة والصناعة وكل املرافق اليت تهم
حي��اة املواطن�ين م��ن خ�لال عق��ود وهمي��ة بعش��رات ملي��ارات
الدوالرات قام باالستحواذ عليها وزراء ومدراء وحمافظني
م��ن الكت��ل املتنفذة .
اخ�يرا فتش��وا ع��ن اخلل��ل يف دواخلك��م ولي��س بابت��داع
قوان�ين ظامل��ة تس��تبدل الطغي��ان بطغي��ان اخر حت��ت واجهة
دميقراطي��ة مزيف��ة تعك��س تهاف��ت منط��ق ادعي��اء احلرص
على سري العمل  ,فالف مرحى لكم بتحمل وزر سانت ليغو
ووزر م��ن عم��ل ب��ه دون ان ينق��ص م��ن اوزاره��م ش��ياً .

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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مهام مطروحة أمام العام الدراسي
الجديد
ال خيتل��ف اجمل��ال التعليم��ي ع��ن غ�يره م��ن اجمل��االت
االجتماعي��ة ,يف ض��رورة حتس�ين ش��روط إمنائه��ا
و تطوره��ا حن��و األفض��ل  ,ال ب��ل أن التعلي��م جي��ب أن
يك��ون يف املقدم��ة م��ن العملي��ات اإلصالحية األخرى ,
ألن كل التط��ور ال��ذي ننش��ده يف التنمي��ة الش��املة ال
ُن أساساً على التعليم ّ
ميكنه أن يتحقق إال إذا ب َ
املنظم
ِ
واملخط��ط و امل��دروس اخلط��وات ,لي��س وف��ق نظري��ات
جامدة و إمنا يف تطبيق عملي يلتزم صفات و مهمات
املراح��ل العمري��ة للمتعل��م ٌ
كل حس��ب مقدرت�� ِه و
إدراك � ِه ملهم��ات مرحلت��ه املعيش��ة ,ال�تي س��وف ت��زداد
أهمي��ة عن��د ول��وج املتعل��م الوس��ط االجتماع��ي الع��ام
,حني يبدأ نشاطه ,مشاركاً يف عملية البناء و التجديد
يف اجملاالت اخلدمية ,املادية و الثقافية و العلمية  ,و
هذا ما يُربز األهمية االقتصادية للعنصر البشري  ,و
ال��دور االس��تثماري للرتبي��ة و التعلي��م  ,عندم��ا ميتلك
العل��م و التكنولوجي��ا (كنت��اج بش��ري) و أثرهم��ا يف
التنمي��ة االقتصادي��ة  ,حي��ث تنم��و الثقاف��ة و الوع��ي
و عالقتهم��ا بالتنمي��ة الش��املة  ,و ذل��ك ح�ين يك��ون
اإلنس��ان الوس��يلة و اهل��دف إلح��راز التق��دم يف حي��اة
أفض��ل  ,عل��ى إن اصط�لاح
() humanرأس امل��ال البش��ري
ال��ذي أخ��ذ ي��زداد capital
يف األدبي��ات االقتصادي��ة و
االجتماعي��ة ال�تي ُتعنى بنمو
 .اجملتمع��ات و تطوره��ا

طفح المجاري في العشار يهدد حياة المواطنين بالخطر
إىل معاجلته��ا عل��ى حس��ابنا اخل��اص ع��ن طري��ق مج��ع
التربع��ات م��ن أبن��اء املنطقة إال إن املبل��غ اجملموع ال يكفي
لس��د احلاج��ة فلجأن��ا إىل عملي��ة الرتقي��ع اجلزئي املؤقت

داود الفريح
يعان��ى آالف م��ن املواطن�ين يف منطق��ة العش��ار مرك��ز
مدين��ة البص��رة التج��اري ال�تي ال يبعده��ا س��وى 1
كيلوم�تر ع��ن دي��وان حمافظ��ة البص��رة م��ن كارث��ة
إنس��انية ته � ِدّد حياته��م باخلط��ر  ،بس��بب طف��ح بي��ارات
اجمل��اري الص��رف الصح��ي  ،حت��ى ص��ارت ش��وارعها م�لاذا
آمن��ا للج��رذان واحلش��رات الض��ارة  ،فض�ل ً
ا ع��ن األم��راض
واألوبئ��ة والرائح��ة الكريه��ة ال�تي تنت��ج منها .مع انتش��ار
«البالعات» املغطاة بطريقة عشوائية  ،مما يُنذر بتع ُّرض
امل��ارة خلط��ر الس��قوط فيه��ا

أن حوكم��ة املياه هي النظم السياس��ية واالجتماعية
واالقتصادي��ة واإلداري��ة الرامي��ة اىل تطوي��ر وادارة
امل��وارد املائي��ة وتقدي��م خدم��ات املياه.
وأن أزم��ات املي��اه ه��ي أزم��ة يف ممارس��ات احلوكم��ة
.والفشل يف توفري املياه والتهديد املباشر لألمن املائي .
ومن أجل حوكمة مياه مستدامة يف بالدنا
ف��إن عناص��ر حوكم��ة املي��اه تع�ني  -1االرتق��اء
بالسياس��ات املائي��ة .
 -2تاس��يس ودعم منظمات اجملتمع املدني اليت تعين
باملياه والوعي البيئي .
 -3زي��ادة الوع��ي البيئ��ي لدى املواط��ن وتعريفه بقيمة
املياه وثقافة املياه.
 -4تش��جيع وس��ائل اإلع�لام بتس��ليط الض��وء عل��ى
ثقاف��ة املي��اه والبيئ��ة ،
 - 5االهتم��ام بالفن��ون وخاص��ة الفن��ون التش��كيلية
إل��ي تزي��ن اجل��دران واجلس��ور بش��عارات ثقاف��ة املي��اه
والبيئ��ة .
 -6تعزي��ز مش��اركة القط��اع اخل��اص يف بن��اء ق��درات
إدارة املي��اه م��ن تدري��ب وتب��ادل املعرف��ة واخل�برات يف
جم��ال تكنولوجي��ا املي��اه .
 -7تعزي��ز دور الرقاب��ة الصحي��ة والبيئي��ة يف مج��ع
بيان��ات مواصف��ات املي��اه واس��تخدام املؤش��رات واملعايري
العاملي��ة املطابق��ة ملواصف��ات منظم��ة الصح��ة العاملي��ة
يف إنت��اج مي��اه االس��تخدام البش��ري .وجع��ل إنت��اج مي��اه
الش��رب حت��ت رعاي��ة القط��اع العام .
 -8دع��م أحب��اث املي��اه ورب��ط نتائ��ج األحب��اث بالتنمي��ة
وتطبيقها.
أن حوكم��ة املي��اه لألم��ن املائ��ي ه��ي اهل��دف الرئيس��ي
لتحقي��ق جه��ود التنمية املس��تدامة وهي طريق األمن
املائي املس��تقبلي .
كم��ا أن أزم��ة املي��اه ه��ي أزم��ة حوكم��ة املي��اه يف
التش��ريعات ومحاي��ة البيئ��ة والعج��ز م��ن حتقي��ق
الت��وازن ب�ين االحتياج��ات االجتماعي��ة واالقتصادي��ة
والبيئي��ة
حلوكم��ة املي��اه ركائزه��ا املتمثل��ة باألبع��اد
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والبيئي��ة والسياس��ية
.وأس��س احلوكم��ة املائي��ة تس��تند عل��ى دور احلكومة
يف إدارة شؤون املياه .وال ننسى أدوار مؤسسات اجملتمع
املدن��ي وكذل��ك القط��اع اخل��اص  .وذل��ك لضم��ان
الكف��اءة والعدال��ة يف توزي��ع املي��اه ،وصيان��ة سياس��اتها
،والتش��ريعات اخلاص��ة به��ا وتوثيقه��ا وتنفيذه��ا م��ن
قب��ل ركائ��ز نظ��م احلوكم��ة .
وتأس��يس منت��دى دائ��م لش��ؤون املي��اه لف��رض صياغ��ة
القرارات والتوصيات بغية حل أزمات املياه بشكل عام
.

حسني فاحل عبدالكريم

2

متخصص بتكنولوجيا املياه

وأض��اف أن اهال��ي املنطق��ة تقدّم��وا بش��كاوى متك� ّررة إىل
دائ��رة اجمل��اري يف البص��رة  ،أك��دوا فيه��ا تض ُّرره��م م��ن
املشكلة  ,واخلوف من تع ُّرض األطفال الصغار لإلصابة
بكس��ور إذا س��قطوا ف��ى البالع��ات واحلف��ر املنتش��رة عل��ى
ط��ول الطري��ق  ،فضل� ً
ا عن األم��راض واألوبئة والرائحة مس��تنكرا م��ن س��كوتهم ال��ذي وصف��ه ب��ـ العجي��ب داعي��ا
الكريه��ة ال�تي تنت��ج منه��ا .لك��ن اإلج��راءات اإلداري��ة دائم��ا مجي��ع املثقف�ين م��ن صحفي�ين وأدب��اء وكت��اب إىل تب�ني
م��ا تعرق��ل س�ير العم��ل فاجمل��اري تتع��ذر وتلق��ي بكرته��ا ه��ذا املوض��وع خدم� ً�ة للص��احل الع��ام .
عل��ى البلدي��ة والبلدي��ة تلقيها على املش��اريع وحنن اليوم
نعي��ش يف ح�يرة م��ن أمرن��ا .
وتس��اءل س��لمان م��ن ه��ي اجله��ة املس��ؤولة عم��ا حيدث يف
مناطقن��ا خاص��ة وان فص��ل الش��تاء عل��ى األب��واب .مطالب��ا

وق��ال اح��د املواط��ن الس��اكنني يف ه��ذه املنطق��ة حس��ام
ج��واد «انن��ا نعان��ي م��ن هذه املش��كلة منذ ما يقارب العش��رة
أع��وام وطالبن��ا احلكومات املتعاقبة تباعا حتى عجزنا من
املطالب��ة لك��ن ال ع�ين ت��رى وال اذن تس��مع مم��ا اضطررن��ا

اﺳﺘﻄﻼع رأي

شاكر الشاهني

حوكمــة الميــاه ..واألمــن المائــي
فــي العــراق...

حماف��ظ البص��رة اجلدي��د اس��عد ألعيدان��ي بالتدخ��ل
الش��خصي والف��وري حل��ل هذه املش��كلة حفاظا على حياة
الن��اس وعل��ى املظه��ر احلض��اري للمدين��ة خاص��ة وان
العشار يعد مركزا جتاريا كبريا ميول أسواق احملافظة
ب��كل م��ا حتت��اج إلي��ه م��ن م��واد غذائ��ي ومنزلي��ة وغريه��ا
باإلضافة اىل وجود وعيادات وصيدليات و أماكن عامة
منه��ا مقه��ى األدب��اء والكت��اب ق��رب الش��ارع املقص��ود

النس��اء.

باسم حممد

من��ذ انط�لاق عملي��ات (قادم��ون ي��ا نين��وى)
لتحري��ر ماتبق��ى م��ن أراض��ي الوط��ن ال�تي
اس��تباحها أصح��اب العق��ول واألجس��اد العفنة
والذي��ن يس��مون أنفس��هم جن��د اخلالف��ة .
أع��ددت ه��ذه األس��ئلة وتوجه��ت به��ا لبع��ض
املهتم�ين باألم��ور العام��ة واألم��ور السياس��ية
واالجتماعي��ة .
تزوج��ت بناتن��ا اآليزيدي��ات كره��ا  ،أو
(أمتلكه��ن) الدواع��ش كإم��اء وه��م كم��ا ه��و
مع��روف م��ن جنس��يات خمتلف��ة  .والدواع��ش
اليوم على رحيل  ،فمصريهم القتل أو اهلرب
 .والفتي��ات اآلن إم��ا حوام��ل أو أجن�بن أطف��ا ً
ال
 .م��ا هو
حكم الشرع يف املولود ؟
1م��ا ه��و حك��م القان��ون  ,ه��ل يس��جل
2كطف��ل عراق��ي نس��بة ألم��ه ؟
م��ا ه��و رأيكم يف أح��كام اجملتمع فيه
3الحق��اً ؟
املهن��دس البحري املتقاع��د عبداحلميد ناصر
-:
الش��رع اإلس�لامي يطب��ق عل��ى
.1
املسلمني فقط والقانون الوضعي العراقي هو
ما يطبق على اجلميع ويف هذه احلالة يطبق
القان��ون فق��ط.
 .ميك��ن اعتب��ار ح��االت كه��ذه
.2
مث��ل ح��االت املوالي��د جمهول��ي الوالدين حيث
تتكف��ل الدولة بإيوائهم وتربيتهم باعتبارهم
عراقي�ين النه��م ول��دوا داخ��ل الع��راق
الشيخ حممد السباهي-:
ج س :1املول��ود طف��ل ش��رعي ألن اإليزيدي��ات
حبك��م الش��رع س��بايا .واملول��ود من الس��بية ولد
ش��رعي حت��ى لو هرب او ُقت��ل والده.
ج س :2يُس��جل باس��م األم ،حس��ب التبعي��ة.
والقان��ون العراق��ي اب��اح إعط��اء اجلنس��ية تبع�اً
لألم.
الس�ني س� ُيرحب ب��ه ويعت�بره
�ع
�
اجملتم
س:3
ج
ُ
ً
ً
ابن��ا ش��رعيا ،ب��ل رمب��ا س��يعتربه م��ن س��ادة
الن��اس ألن��ه اب��ن أح��د املهاجرين الذي��ن دافعوا
ع��ن اإلس�لام .أم��ا الش��يعة وباق��ي الطوائ��ف
فس��ينظرون له نظرة احتقار وكراهية ألنه
م��ن صل��ب (داعش��ي) كاف��ر وقات��ل ومغتصب

أبــنــاء الـدواعـش

املستشار الثقايف حكمت حممد حسني -:
جي��ب ان ال يعتم��د حك��م الش��رع
1يف ه��ذه املواضي��ع املدني��ة  ،ألن الش��رع يعت�بر
اليزيدي��ن واملس��يحني م��ن أه��ل الذم��ة ،
وممارس��ات داع��ش موج��ودة ضم��ن بع��ض
النص��وص القرآني��ة .
نع��م جي��ب ان يس��جل كطف��ل
2عراق��ي وختت��ار ام��ه ب��أي اس��م يس��جل وب��اي
نس��ب
جي��ب ان حي�ترم اجملتم��ع كل
3ضحاي��ا االره��اب  ،وه��ؤالء األطف��ال وامهاتهم
ضحاي��ا مباش��رة لإلره��اب  ،وجي��ب عل��ى
اجملتم��ع الوق��وف اىل جانبه��م .
املهن��دس االستش��اري نه��اد القاض��ي ،رئي��س
هيئ��ة الدف��اع ع��ن أتب��اع الدين��ات واملذاه��ب يف
الع��راق -:
موض��وع جدي��ر باالهتم��ام عزي��زي ال��ورد
اس��تاذ باس��م مش��تاقني كن��ت ق��د كتب��ت ع��ن
ذل��ك اىل اح��د االخ��وات االيزيدي��ات الالت��ي
كان��ت هل��ا مش��كلة م��ن ه��ذا الن��وع ش��خصيا
حي��ث هن��اك مش��كلة قد ته��رب املختطفة من
ايدي داعش ولكنها تقع يف اشكاليات جمتمع
متخل��ف وتش��ريعات ديني��ة عجيب��ة قس��م
م��ن املختطف��ات ق��د يكون��ا حامل�ين جن�ين يف
بطونه��م والقان��ون مين��ع االطب��اء اجهاض��ه
والش��رع ايض��ا لذل��ك اقرتح��ت ض��رورة ان
يق��وم رج��ال ال��د ي��ن االيزيدي�ين بتقدي��م
فت��وى خاص��ة بذل��ك ان يس��مى الطف��ل باس��م
ام��ه كم��ا يف الديان��ة اليهودي��ة وايضا تش��رع
القوان�ين يف الربمل��ان بنف��س الصيغ��ة ويك��ون
هل��ؤالء االطف��ال اح�ترام خ��اص وبعكس��ه
س��يكون الطفل ضحية ومبرور الزمن يعاني
م��ن اش��كاليات اجملتم��ع وما س��وف يس��مونه به
مم��ا خيل��ق من��ه ارهاب��ي اخ��ر
األس��تاذ الدكت��ور تيس�ير اآللوس��ي رئي��س
جامع��ة ب��ن رش��د -:
اس��تطالعكم اجلدي��د؛ أج��د أن األيزدي�ين
يبق��ون ج��زءا مكون��اً للش��عب العراق��ي
بفسيفس��اء تركيبت��ه وتنوعه��ا .فمن��ذ وح��دة
الشعوب السومرية مضى العراقيون القدامى
آلالف الس��نوات مع��اً وس��وياً ..وكذل��ك م��ع
والدة الدول��ة العراقي��ة احلديث��ة مطل��ع
الق��رن املاض��ي اس��تمروا بوحدته��م وبتآخيه��م
وتعاض��د جهوده��م احلياتي��ة .ومل يطع��ن
تل��ك الوح��دة إال غ��در ق��وى اإلره��اب وفلس��فة
الطائفية وأمراضهما ،س��واء مع تكريس فكر
الطائفي��ة الظالم��ي ونظام��ه أم م��ع انتش��ار

وباء الدواعش وإرهابهم ..وهنا وتأسيساً على
ه��ذه احل��ال نؤك��د احلقائ��ق اآلتي��ة :-
ظاه��رة وق��وع الب�لاد برمته��ا حت��ت
1نظام ال حيتكم ال لقانون دستوري وال لشرع
مس��تقيم س��واء بس��لطة الطائفي��ة أم بس��لطة
اإلرهابي�ين.
 .كل م��ا يُبن��ى عل��ى ه��ذا الباط��ل
2وس��لطته فه��و باط��ل ،وأش��كال التزوي��ج ال�تي
مت��ت ،ج��رت بالتضلي��ل املس��تند زعم��ا وادع��ا ًء
إىل الدي��ن والش��ريعة .
 .إن القان��ون العراق��ي حيم��ي
3زواج أتب��اع الديان��ات واملذاه��ب وم��ا يثم��ره م��ن
موالي��د ..وال��زواج ال��ذي َّ
مت ،اخ�ترق أمري��ن،
م��ن ب�ين مجل��ة أمور أخ��رى ،واألم��ران هما :أ.
ف��رض ديانة على مواطنة عراقية باإلكراه
باملخالف��ة م��ع الدس��تور وم��ا يتضمن��ه م��ن
حري��ة االعتق��اد وكفالت��ه ،وه��و م��ا وقع على
األيزيدي��ات .ب .إجباره��ا عل��ى ال��زواج كره�اً
وقسراً من شخص /أشخاص على وفق آلية
ال ختض��ع ال لدي��ن وش��ريعة وال لقانون ومن
ث� ّ�م فذل��ك ميث��ل اغتصاب�اً واس��تعبادا ال زواجا.
وم��ن احلقائ��ق األخ��رى ال�تي ن��ود
4اإلش��ارة إليها ،هي ظاهرة عدم وجود اعرتاف
رمس��ي حكومي مبا ّ
مت من طرف اإلرهابيني.
ووثائقه��م غ�ير معتمدة وال تقرها الس��لطات.
هل��ذا الس��بب ويف ض��وء ك��ون القضي��ة ال�تي
حن��ن بصدده��ا ه��ي قضي��ة جمتمعي��ة عام��ة
وإنسانية حقوقية بالدرجة األساس ،فيجب
حتقي��ق اآلت��ي-:
أ  -حتري��ر املختطف��ات م��ن براث��ن اإلرهابيني
ّ
استعبادهن.
وإنهاء
ً
ّ
�اعدتهن
ب  . -تطبي��ع أوضاعه� ّ�ن جم��ددا ومس�
عل��ى اس��تعادة االس��تقرار نفس��ياً اجتماعي�اً .ج
 إع��ادة حق��وق الفتي��ات (املز ّوج��ات) بتثبي��تذل��ك بوثائ��ق رمسي��ة معتم��دة تتي��ح تس��جيل
مث��رة الواقعة.
د  -من��ح امل��رأة ح��ق تس��جيل االبن\البن��ت
بامسها وجبنس��يته العراقية على وفق س��جل
األم .
ه  -من��ع إك��راه الفت��اة و\أو امل��رأة وطفله��ا\
أطفاهل��ا عل��ى اعتن��اق دي��ن أو مذه��ب ويبق��ى
األم��ر حمص��وراً باختياره��ا.
و  -يك��ون التس��جيل عل��ى وف��ق خي��ار األم
لدي� ٍ�ن ومذه��ب بعين��ه وم��ا يفرض��ه ذل��ك م��ن
تفاصي��ل أقره��ا القان��ون املدن��ي العراق��ي.
ز  -جي��ري تعدي��ل القوان�ين عل��ى وف��ق
الض��رورات بع��د دراس��ات متخصص��ة م��ن
جان��ب اهليأت�ين التش��ريعية والقضائي��ة
باملس��توى الوط�ني واملس��توى الكوردس��تاني
ح  -تسوية األمور جمتمعيا بإطالق محالت

آه  ،كم فيك من االهات يا عراق

عبداالمري العبادي
اوجاعن��ا مس��تمرة ي��ا ع��راق  ،نع��م القت��ل لن��ا
ع��ادة وتأرخين��ا دوم��ا م��أزوم  ،وحن��ن دوم��ا
متوت��رون  ،الع��امل ميض��ي وحن��ن نرتاج��ع ،
ال��والدات اجلميل��ة تف��رح اب��اء وأمه��ات الدني��ا
وحن��ن امل��وت يطوين��ا نتباه��ى ب��ه نش�تري ل��ه
االس��باب  ،نتفاخ��ر بالتضحي��ات والس��بايا
واملقابر كأننا مل خنلق اال وبني ايادينا سيف
او خنج��ر أوكالش��نكوف  ،وتوابي��ت جاه��زة
وحف��اري قب��ور رمب��ا يتوس��طون للعم��ل يف
املقاب��ر .
دوم��ا اجللط��ة الدماغي��ة او الس��كتة قلبي��ة
س��بب موتن��ا  ،اطفالن��ا يتام��ى ونس��اءنا ث��كاىل ،

وكل حياتن��ا ش��جن وب��كاء وع��زاء  .الوج��وه
كئيب��ة والضح��كات مفتعل��ة  ،ال نع��رف اي
مفاضل��ة او مقارن��ة بني قيم��ة احلياة و املوت
س��أدع التأري��خ واب��دأ م��ن تأري��خ املائ��ة س��نة
االخ�يرة
ث��ورة العش��رين .انتفاض��ة  . ١٩٣٢انتفاض��ة
اجلسر  .انتفاضة  . ١٩٥٢ثورة او انقالب متوز
 .م��ات فيص��ل االول ثم امللك غازي  .اعدم بكر
صدق��ي  .اع��دم الضب��اط االح��رار  .اع��دم فه��د
وق��ادة احل��زب الش��يوعي العراقي .
اح��داث كرك��وك واملوص��ل  .مقت��ل ن��وري
س��عيد والعائل��ة املالك��ة  .اح��داث . ١٩٦٣
حرك��ة حس��ن س��ريع وطيل��ة ه��ذه الف�ترة
كانت حرب الشمال حيث راح آالف من جيل
االربعيني��ات واخلمس��ينيات ث��م ج��اء البع��ث
ونظام��ه الفاش��ي ليعل��ق آالف من الش��يوعيني
واإلس�لاميني على املش��انق ويدخل الوطن يف

حرب قادس��يته الثانية واس��تمرار قطار املوت
يف كل الع��راق .
حت��ى حرب��ي اخللي��ج االوىل والثاني��ة وامل��وت
حيص��د وحيص��د اىل ان ج��اء اش��رار الدني��ا
االمريكان ليصبوا النار على الشعب وتتوسع
املقابر حيث جاؤا بنظام نبش بالتأريخ ليعيد
اجم��اد الطائفي��ة والعنصري��ة بأس��وأ حاالته��ا
ليع��م الفس��اد املغ��ذي الرئيس��ي لإلره��اب ،
وحت��ل الكارث��ة يف كل ارض الع��راق حت��ى
تعج��ز االرض م��ن اس��تيعاب جث��ث الضحاي��ا .
تس��قط املوص��ل والرم��ادي وص�لاح الدي��ن
واملوت يطارد اجلميع من اجلنوب اىل بغداد .
وحن��ن ن��رى امل��وت دون ان ننب��س بكلم��ة او
س��ؤال مل��اذا من��وت باجلمل��ة
ه��ل ه��ذا ق��در ربان��ي  ،او غب��اء فين��ا  ،او غي��اب
احلكم��ة  ،ام ضي��اع وطنيتن��ا وحرصن��ا عل��ى
بن��اء الع��راق  ،او انن��ا خم��درون بالعواط��ف

ثقافي��ة قيمي��ة س��واء يف اإلط��ار األيزي��دي أم
الوط�ني العراقي بعامة.
ط  -تش��كيل هي��أة خمتص��ة مبس��توى وط�ني
وكوردس��تاني تعن��ى بالقضاي��ا النفس��ية
وبتفاصي��ل الصح��ة بعامة مبا يعيد األوضاع
إىل نصابه��ا
ي  -دعم فكرة إعادة تزويج البنات على وفق
خياراتهن بتشريعات وأنشطة تشجيعية.
ك  -حماس��بة أي��ة أط��راف ميكن أن تتعرض
للفتي��ات بس��لوك عدائ��ي أو مس��تفز أو مه�ين
عل��ى وف��ق مب��دأ محاي��ة كرام��ة اإلنس��ان
وصونه��ا ومعاقب��ة أي س��لوك حي��ط م��ن
كرام��ة العراقي��ات األيزيدي��ات.
باعتق��ادي املوض��وع ال خيض��ع لس��ؤالكم ع��ن
حكم الش��رع ((باإلش��ارة إىل الش��رع اإلسالمي
ودينه ومذاهبه)) بل هو قضية حلولة قانونيا
من��ذ الدس��اتري العراقي��ة األوىل ع��ام  1925وما
بعده وما صدر من قوانني خمتصة ..واألصل
يف القضي��ة يتعل��ق بفتيات هلن دينهن وجرى
اس��تعبادهن وإكراهه��ن عل��ى دي��ن األس��لمة
مبنط��ق اإلره��اب ولي��س حت��ى مبنط��ق الدين
اإلس�لامي واعتدال��ه ..وذلك��م أم��ر م��دان ديني��ا
قانوني��ا .ولكن��ه باخلالص��ة ،يبق��ى حباج��ة
لتأس��يس مراكز دراسات ومؤسسات وطنية
تتبعه��ا جل��ان ختصصي��ة خمتلف��ة كيم��ا
يك��ون احل��ل ش��امال عميق��ا حميط��ا بتفاصيل
الظاه��رة ..أحي��ي جهدك��م وأمتن��ى لكم كل
املوفقي��ة يف توجهك��م
الدكت��ور املهن��دس والباح��ث يف حق��وق
االنس��ان واجملتم��ع املدن��ي عبدال��رزاق احلكيم
-:
بش��أن اإلجابة على أس��ئلتكم حول األبناء من
الدواعش على اإليزيديات جواب رقم 1فقهاء
الش��يعة والس��نة ت��كاد جتم��ع ان الزن��ا ال يثبت
نس��با ...ويف حال��ة ال��زواج الش��رعي ( جه��اد
الن��كاح) ف��أن الطف��ل مع��روف ابي��ه والزوج��ة
تع��رف أس��م زوجه��ا ول��و كان قس��را  ...واألم
معروف��ة وميك��ن ان يس��جل الطف��ل يف دوائ��ر
النفوس  ,كأبن شرعي ...يف رأي ال ذنب لألم
والطف��ل جي��ب أن خي��ذ حقوق��ه كاألطف��ال
اآلخري��ن  ,وعل��ى األخ��وة اإليزيدي��ن  ,ميك��ن
أن يتبن��ون ه��ؤالء األطف��ال  ,وميكن أن تتزوج
امل��رأة ال�تي قت��ل زوجه��ا الداعش��ي أو ه��رب ...
تت��زوج م��ن الرج��ال اإليزيدي��ن وايض��ا ممك��ن
ان يسجل الطفل باسم الزوج اجلديد حفاظا
عل��ى كرام��ة امل��رأة اإليزيدي��ة  ...وميك��ن ا،
يش��رع قان��ون خ��اص لتنظي��م تس��جيل ه��ؤالء
األطف��ال يف س��جل األح��وال املدني��ة .
الديني��ة والعش��ائرية ال�تي تس��تحوذ عل��ى
عقولن��ا ؟
ه��ذه جمتمع� ً�ة تك��ون اس��بابا  ،ولك��ن الس��بب
االه��م ه��و االمي��ان ب��ان خضوعن��ا لتطبي��ق
اجن��دات الغ�ير ه��و األه��م و مفاضل��ة البع��ض
والره��ان عل��ى االجن�بي باعتب��اره الوع��د
الص��ادق اذ ه��و الس��بب وراء آهاتن��ا وكارثتن��ا .
باألم��س نزفن��ا ألج��ل ط��رد داع��ش  ،لك��ن
لألسف تقدم االن قائمة ان قبلناها فوجباتها
م��ن البش��ر ال تع��د وال حتص��ى .
اق��ول للمزايدي��ن واملنتفع�ين وأصح��اب
اخلط��ب الناري��ة فاق��دي قي��م ح��ب احلي��اة
ك��ردا وعرب��ا  ،كفان��ا م��وت ومقاب��ر وص��ور
تعل��ق عل��ى اعم��دة الكهرب��اء .
ان املوت هو جتارة يعتربها البعض لن تبور
كفان��ا ح��روب وم��وت ودم��ار وخط��ب لوج��وه
كاحل��ة ال تع��رف معن��ى احلياة
مت��ى تنته��ي االه��ات في��ك ي��ا وط�ني مت��ى
ترف��رف محام��ات الس�لام ؟

ﺛﻘﺎﻓﺔ
هكذا رأيتك
معن املوسوي

هكذا رأيتك
عندما رأيتك
أوقفت قطاري
وأنزلت حقائبي
ِ
عينيك
 . . . . .عند ناصية
***
عندما رأيتك
طويت أرشعتي
فاملرفأ شفتاك
***
عندما رأيتك
للوهلة األوىل
ارتجف قلبي
رغم أن الصيف جحيم

***
عندما رأيتك
حلمت ليلتها
بتفاحة آدم

عندما رأيتك
توضأ قلبي
وسبح باسم الحب
وانحنى راكعاً
***
عندما رأيتك
أنشدتُ ترنيامً للحب
فلقلبك عطر مزار
***
حني رأيتك تقافزت األمنيات
وغادرت صومعة حزين
رس
والح يل ج ٌ
فهل يل أن أعرب ؟

 . . . . .فالجنة ِ
أنت

** *
عندما رأيتك
لبست احرام الحب
وطفت حول قلبك
***
عندما رأيتك
أخذت بيد جلجامش
فقد عرثت عىل ماء الحياة
***

دع بالونتي واحفظ بالونتك
خلود الشطري

ُقال إ ّنه يف عام  1974كان *مهاتري حممد* ضيف
شرف يف حفل األنشطة اخلتامية ملدارس «كوبانج
باسو» يف ماليزيا ،وذلك قبل أن يصبح وزيراً للتعليم
يف السنة التالية ،ثم رئيساً للوزراء* عام .1981
قام مهاتري يف ذلك احلفل بطرح فكرة عمل مسابقة
للمدرسني ،وليست للطالب ،وهي توزيع بالونات
على كل مدرس ،ثم طلب أن يأخذ كل مدرس
بالونة وينفخها ،ومن ثم يربطها يف رجله ،فع ً
ال قام
كل مدرس بنفخ البالونة وربطها يف رجله.

وكلما أزلت احلسد من قلبك ومتنيت اخلري
مجع مهاتري مجيع املدرسني يف ساحة مستديرة
وحمدودة ،وقال :لدي جمموعة من اجلوائز وسأبدأ لغريك يوفقك اهلل للخري والنجاح
من اآلن حبساب دقيقة واحدة فقط ،وبعد دقيقة
سيأخذ كل مدرس مازال حمتفظاً ببالونته جائزة
بدأ الوقت وهجم اجلميع بعضهم على بعض ،كل
منهم يريد تفجري بالونة اآلخر ،حتى انتهى الوقت
*العربة*:
وقف مهاتري بينهم مستغرباً،
وقال :مل أطلب من أحد تفجري بالونة اآلخر؟
ولو أن كل شخص وقف من دون اختاذ قرار سليب
ضد اآلخر ،لنال اجلميع اجلوائز ،ولكن التفكري
السليب يطغى على اجلميع ،كل منا يفكر يف
النجاح على حساب اآلخرين .مع أن النجاح متاح
للجميع ،ولكن لألسف البعض يتجه حنو تدمري
اآلخر وهدمه لكي حيقق النجاح .
هذه  -ولألسف *حقيقة* موجودة يف حياتنا
الواقعية
إن جناحك ال يستوجب عليك أن تسعى لفشل
غريك  ..كلما أحسنت نيتك ،أحسن اهلل حالك

غينيس لالرقام القياسيه....

موسوعة غينيس  ,,,هل تعرف قصة غينيس ؟
الصيدالني
جبار وادي اخلفاجي

نع��رف مجيع �اً موس��وعة غيني��س لألرق��ام القياس��ية
وه��و كت��اب مرجع��ي يص��در س��نوياً ،حيت��وي عل��ى
األرق��ام القياس��ية العاملي��ة املعروف��ة .الكت��اب بنفس��ه
حق��ق رقم�اً قياس��يا ..حي��ث أن��ه يعت�بر سلس��لة الكت��ب
األكثر بيعاً على اإلطالق .مت إصدار أول نسخة من
املوس��وعة يف  1955بواس��طة ش��ركة غينيس .وتعترب
هذه املوس��وعة من ادق املراجع اليت يتم الرجوع إليها
يف معرف��ة األرق��ام القياس��ية.
لكن ماهي القصة خلف هذا الكتاب ؟
شهد العام  1951بزوغ فكرة كتاب «غينيس» لألرقام
الس��يد «هيوغ بيفر»،
القياس��ية .فف��ي ذاك الع��ام ،دخل ّ
ال��ذي ش��غل آن��ذاك منص��ب مدي��ر معم��ل «غيني��س»

لصناع��ة الب�يرة ،يف ج��دال أثن��اء مش��اركته يف رحل��ة
صي��د .ودار اجل��دال ح��ول أس��رع ط�ير يس��تخدم
كطري��دة يف ألع��اب ال ّرماي��ة يف أوروب��ا« ،الزق��زاق
الذه�بي» أم «الطيه��وج»؟ .يف تل��ك اللحظ��ة ،أدرك
الس�ير «بيف��ر» م��دى النج��اح ال��ذي ق��د حي ّقق��ه كت��اب
ّ
يأت��ي باألجوب��ة الش��افية عل��ى هذا النوع من األس��ئلة.
ف��كان عل��ى ح��ق!
ملموس��ا
تتجس��د واق ًع��ا
الس�ير «هي��وغ»
ً
ّ
ب��دأت فك��رة ّ
أوكل «نوري��س» و»روس ماكويرت��ر» ،الذي��ن
عندم��ا ِ
لتقص��ي احلقائ��ق يف لن��دن،
كان��ا يدي��ران وكال��ة ّ
مهم��ة مج��ع م��ا أصب��ح يف م��ا بع��د «كت��اب غيني��س
ّ
لألرق��ام القياس� ّية» .وص��درت النس��خة األوىل منه يف
 27آب  ،1955ليتص �دّر الئح��ة الكت��ب األكث��ر مبي ًع��ا
حبل��ول عي��د املي�لاد يف الع��ام نفس��ه.
ومن��ذ ذل��ك احل�ين ،أصبح��ت العالم��ة التجاري��ة
«غيني��س لألرق��ام القياس�� ّية» أوGuinness World
امس��ا مألو ًف��ا ورائ��دًا عامل ًي��ا يف جم��ال
ً Records TM
األرق��ام القياس � ّية العامل ّي��ة .فم��ا م��ن ش��ركة جتم��ع
صحتها،
أرق��ام قياس� ّية م��ن الع��امل أمج��ع ،تتث ّبت م��ن ّ
تص��ادق عليه��ا ،وتقدّمها بالش��مول ّية والصحة عينها.

ْ
أض��ف ّ
أن «فري��ق إدارة األرق��ام القياس�� ّية» يتاب��ع
حبيادّي��ة والت��زام راس� َ
�خني األرق��ام كاف��ة لضم��ان
يتم املصادقة على ّ
أي حماولة وال متنح
ّ
صحتها .فال ّ
ش��هادة «غيني��س لألرق��ام القياس � ّية» إ ّ
ال بع��د أن يت� ّ�م
التحق��ق منه��ا فتنتف��ي عندئ� ٍ�ذ ّ
كل الش��كوك حوهل��ا.
رقم��ا قياس� ًيا لبيع��ه م��ا يزي��د
ه��ذا وق��د ح ّق��ق الكت��اب ً
ع��ن مئ��ة ملي��ون نس��خة يف  100دول��ة  ،و 37لغ��ة
خمتلفة .واجلدير ذكره ّ
أن كتاب «غينيس لألرقام
�جل حت��ت االس��م التج��اريGuinness
القياس��ية» املس� ّ
 World Records TMه��و األكث��ر مبي ًع��ا على اإلطالق
ب�ين الكت��ب ال�تي حتفظه��ا حق��وق الطب��ع وال ّنش��ر.

كتاب غينيس لالرقام القياسية

الخازوق

رعد الراشد
ق��اص بص��ري حائ��ز عل��ى اجلائ��زة
الثالثة يف مسابقة القصة القصرية يف
احت��اد ادب��اء البص��رة

فضول��ه ق��اد ُه ان يع� َ
�رف ع��دد مش��يعيه وم� ْ�ن يس�ير خل��ف
�مع االهازي��ج
جنازت��ه ومص��در ه��ذا الرم��ي الكثي��ف وليس� َ
ال�تي تق��ال حبق� ِه وه��و ال��ذي ت��و ّ
يف ليل��ة البارح��ة بع��د ان
عان��ى كث�يراً م��ع امل��رض  .رف� َ�ع غط��اء تابوت��ه قلي�ل ً
ا واخ��ذ
ينظ��ر متمعن�اً اىل االش��خاص الذي��ن يس�يرون يف الص��ف
االول م��ن املش��يعني .
********
يف املقدم��ة مدي��ر دائرت��ي  ,ال اع��رف كي��ف ج��ا َء ه��ذا
املتغط��رس وه��و يصطن��ع احل��زن برب��اط اس��ود وبدل��ة
زيتوني��ة  ,قب��ل وفات��ي بأيام عاقبين وه��ي العقوبة الثالثة
ً
حماول��ة من��ه
يكت��ف بنقل��ي م��ن قس��م اىل اخ��ر
ب��ل مل
ِ
إلبع��ادي ع��ن االقس��ام احلساس��ة اليت تتعامل م��ع االموال
والتدقي��ق عليه��ا  ,م��ن خ�لال وج��ودي يف ه��ذا القس��م
�فت خل�ل ً
اكتش� ُ
ا يف حس��ابات الدائ��رة املالي��ة س��ببها فس��ا ٌد
وتالع��ب يف وص��والت مالي��ة مت تغي�ير ارقامها وتوارخيها
 ,كتب��ت به��ا اىل مس��ؤول النزاه��ة يف الدائ��رة ومت فت��ح

�رج
�ال ,ال اع��رف كي��ف خ� َ
حتقي��ق فيه��ا عل��ى مس��توى ع� ٍ
منها رغم تقدميي ادلة ووثائق تدين اكثر من ش��خص
م��ن ضمنه��م مدي��ر الدائ��رة  ,عل��ى اثره��ا جاءت�ني عقوب� ً�ة
ش��ديد ًة ,كان��وا يرتب��ون كل ش��يء يف جلس��ات ليلي��ة م��ع
مدي��ر احلس��ابات ال��ذي ه��و اآلخ��ر ط� ٌ
�رف مه��م يف ه��ذه
املعادلة الفاسدة  ,له مساسرة يف كل مكان من موظفني
وموظف��ات جيمع��ون ل��ه الرش��اوى م��ن املراجع�ين مقاب��ل
اجناز معامالتهم والتوقيع عليها بالسرعة املمكنة ،انا ال
اتش��رف ان ميش��ي خل��ف جنازت��ي مث��ل ه��ذا.
ال��ذي يس�ير جبان��ب مدي��ر الدائ��رة وق��د طأط��أ رأس��ه
اىل االس��فل مصطنع �اً احل��زن بإتق��ان كام��ل  ,ان��ه ش��يخ
العش�يرة يلب��س ال��زي العرب��ي ال��ذي اعت��اد علي��ه يتأب��ط
مسدس��ه اينم��ا ح��ل وارحت��ل كأنه يف حالة ان��ذار قصوى,
مل يزرن��ي م��رة واح��دة اثن��اء مرض��ي او عن��د رق��ودي يف
املستش��فى فق��ط اتذكر انه هاتفين م��رة واحدة يطالبين
علي دفعه ,كان مبلغ ال اقوى عليه
مببلغ الدية الواجب ّ
رغ��م علم��ه مبرض��ي وحاج�تي املالي��ة للع�لاج  ,كان ي��رد
عل� ّ�ي بأن��ه غ�ير مس��ؤول ع��ن االم��راض ال�تي تصي��ب ابن��اء
العش�يرة ويكفيه مش��اكلها والسعي احلثيث حللها ,طاملا
اختلفت معه بسبب تبذيره ألموال صندوق العشرية على
عزائ��م املس��ؤولني وش��يوخ القبائ��ل ,همه الوحي��د رفع راية
العش�يرة ,كان يق��ول ان عل��م القبيل��ة مث��ل عل��م الدول��ة
جي��ب االحنن��اء ل��ه واملوت من اجله  ,يف ايام عاش��وراء يقيم
س��رادق الع��زاء ويدخ��ل اغل��ب اف��راد القبيل��ة يف حالة نفري
ع��ام  ,بأش��رافه
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ال تذبحوا الهالل

َ
اهلالل
ال تذحبوا هذا
ُ
يعشق كل حسني
وابن سعد
بعدما أبدمت َ
نسل هالت ِه
غادر َ
اهلل
وسحقتم
يا حس ُ
ني طفك ليس يف
اآلفاق
خبيولكم صد َر
ِ
آخر
كوكب ٍ
ٍ
ووضعتم السموات السبع فوق
خارج
كربالؤك ليست َ
رمح التاريخ
اخلرائط
ِ
ال تنحروا تلك الكواكب
والعقل
نينواك مابني القلبِ
ِ
اليت دارت على جراح ِه
ديكة الطفِقانطةً من الصياح
تتوضأُ
ني ألفاً
كانوا سبع َ
بينبوع عينيه اللتني يتصببان
شعب الصنيِ سوى
وأصبح ُ
احلضارات
جزءٍ منهم
غفلة
حني ٍ
على ِ
َ
هل
أدركت أنك مطلوبٌ
من ذلك الطف
للعدالة
ِ
ْ
ُ
الغابات الهثةًمر ًة أخرى
جاءت
َ
دجلة
أن
أخوك
أدرك
هل
َ
اجلهل
ضامئةً لرياح
ِ
َ
والفرات
ْ
وجتمعت ً
الراقصات
كل
ِ
كانتا كفي ِه وعيني ِه
اإلنسانية
على جسد
ِ
َ
هل َ
تشكل
أدرك يزي ُد أنك لن
َ
فوقهن
ويزيد يرمي
خطراً عليه
الدنانري
لذلك أطلق سراحنا
وحرملة الذي كان كل هم ِه
الرضيع
يذبح
َ
أن َ
فطم أعيننا من كل نظرة
ِ ترنو
للشمس
ذبح ً
كل فكر ٍة ولود ٍة
والشم ُر َ
تصبو أن خترجَ من تلك
الشرنقات
ِ

خالد مجال املوسوي

قصة الفالح الروسي ..و نابليون !!

بع��د ان أكم��ل نابلي��ون س��يطرته
عل��ى أوروب��ا ق��رر غ��زو روس��يا  ..وكان
نابلي��ون عندم��ا مي��ر يف طريق��ه بامل��دن
االوروبية وقراها متوجهاً حنو روس��يا
خيرج��ون الن��اس م��ن بيوته��م ملش��اهدة
موك��ب نابلي��ون املهي��ب ..
وعن��د دخول��ه أط��راف االراض��ي
الروس��ية ش��اهد فالحا روس��يا منحنياً
وبيده منجله حيصد أرضه بنش��اط ال
يع��رف املل��ل والكل��ل  ..ومل يعر موكب
نابلي��ون انتباه��اً  ..فق��ال نابلي��ون
حلراس��ه وقادت��ه  :أال ت��رون هذا الفالح
الروس��ي مل ينظ��ر إىل موك�بي وبن��ات
أوروبا خيرجن من غرف نومهن شوقاً
وشجناً ملروري أمام منازهلن ؟ فأوقف
نابلي��ون املوك��ب وأمر بإحضار الفالح
..
وعندم��ا احض��روا ل��ه الف�لاح س��أله
نابلي��ون ع��ن أق��رب الط��رق ال�تي ت��ؤدي
اىل قريت��ه بع��د أن ع ّرف��ه عل��ى نفس��ه
فم��ا كان م��ن الف�لاح إال أن س��خر من
نابلي��ون قائ�لا :ومن تكون ي��ا نابليون ؟
أن��ا مل أمس��ع ب��ك م��ن قب��ل ،فاستش��اط
القائ��د الفرنس��ي ال��ذي دوخ الع��امل
بانتصاراته غضبا قائال (سوف أجعلك
تعل��م م��ن ه��و نابلي��ون ) فأم��ر أح��د
جن��وده أن يس��خن قطع��ة م��ن احلدي��د
عل��ى ش��كل ح��رف ( )Nبالفرنس��ية
حي��ث احل��رف األول م��ن امس��ه ليك��وي
به��ا ذراع الف�لاح الروس��ي ،فم��ا كان
م��ن الف�لاح إال أن ه��وى عل��ى ذراع��ه
باملنج��ل فقطعه��ا م��ن رس��غها صارخ��ا
يف وج��ه نابلي��ون :إم��ا امل��وت أو أحي��ا
بذراع واحدة خري لي أن أعيش ويلوث
جس��دي ح��رف م��ن امسك أيه��ا الغازي

ي��وزع وجب��ات الطع��ام عل��ى الزائري��ن حب��ركات
اس��تعراضيه مفتعل��ة وعين��اه حتوم��ان عل��ى العل��م ال��ذي
زرع��ه وس��ط الع��زاء فق��د اثق��ل القبيل��ة جبم��ع االم��وال
وتبذيرها  ,هو االخر ال اتش��رف ان ميش��ي خلف جنازتي .

الذي يسري يف مقدمة هؤالء شيخ احمللة ومؤذن جامعها
 ,يصي��ح بأعل��ى صوت��ه (ال ال��ه إال اهلل حمم��د ي��ا رس��ول اهلل
) واجلمي��ع ي��ردد خلف��ه ه��ذه اجلمل��ة ,رمب��ا احده��م وعده
مببل��غ ال ب��أس ب��ه مقاب��ل اتعاب��ه يف املس�ير خل��ف جنازت��ي,
ذات ي��وم ذهب��ت الي��ه زوج�تي تطل��ب من��ه مبلغ �اً بس��يطاً
كمس��اعده لغ��رض ش��راء بع��ض االدوي��ة ال�تي احتاجه��ا ,
اّ
ال ان��ه اعت��ذر حبج��ة ان االم��وال اليت تأت��ي للجامع ً
قليلة
ج��داً ال تكف��ي ملس��اعدة االيت��ام واالرام��ل املوجودي��ن يف
احملل��ة  ,املري��ب ج��داً ان��ه يرك��ب س��يار ًة حديث� ً�ة  ,الش��يء
ال��ذي ال اعرف��ه ان زوج�تي ترف��ض احلدي��ث مع��ي ع��ن م��ا
دار بينهم��ا م��ن نق��اش عن��د ذهابه��ا الي��ه وتقتص��ره فق��ط
مع نساء احمللة همساً وكأنه حديث نسائي فقط بعدها
يطلق��ن ضحك� ً�ة قوي� ً�ة عن��د نهاي��ة ال��كالم  ,ه��و االخ��ر ال
يشرفين ان يتلوا على جنازتي اآليات واالدعية وان يسري
يف مقدم��ة املش��يعني .
ال��ذي يس�ير جبانب��ه ه��و خمت��ار احملل��ة ,ت��وارث ه��ذه املهنة
اباً عن ج ٍد  ,عندما كان ش��اباً يافعاً نش��ط احلركة يأتي
مع والده يلبس املالبس الزيتوني ويضع جمموعة اقالم
يف جيب��ه  ,يس��اعد وال��ده يف ادام��ة س��جالته طارق�اً االبواب
يس��أل الكث�ير ب��دل ابي��ه ع��ن وج��ود هارب�ين او متخلف�ين

فأن��ا وكل م��ا أمل��ك لب�لادي.
فذه��ل نابلي��ون م��ن س��لوك ذل��ك
الوط�ني الروس��ي فطل��ب م��ن جن��وده
أن حيض��روا الضم��اد لوق��ف نزي��ف
جرح��ه قائ�لا  :ح��رام أن مي��وت رج��ل
ميل��ك ه��ذه الش��جاعة وه��ذا االعت��زاز
ببلده .ويبدو أن األجل كان أسرع من
عملي��ة إنق��اذه حي��ث تويف ذل��ك الفالح
م��ن ش��دة الن��زف .ويق��ال إن نابلي��ون
ح��زن حزن��ا ش��ديدا عل��ى مأس��اة ه��و
بطله��ا وأم��ر حبف��ر ق�بر ل��ه ومك��ث يف
امل��كان لع��دة أيام وقب��ل أن يغادره وضع
قبعته الش��خصية على القرب وتركها
تكرمي��ا ل��ه وأم��ر قوات��ه أال تدخ��ل تل��ك
القري��ة تقديرا وتكرميا لذلك الفالح.
ويق��ال ان��ه نظ��ر إىل م��ن حول��ه ..
وق��ال كلمت��ه املش��هوره  :م��ن هن��ا تب��دأ
اهلزمي��ة  ..فكان��ت بالفع��ل هزميت��ه
النك��راء م��ن روس��يا ...
الع�برة  ..مت��ى م��ا كان املواط��ن
مرتبط��اً حب��ب أرض��ه وبل��ده  ..فه��و
بذل��ك ي��زرع النص��ر س��نابل خض��راء ..
وال يقب��ل اهلزائ��م ..
فك��م أن��اس بائع��ون أرضه��م وش��عبهم
وقضيته��م بثم��ن خب��س  ..وم��ا زال��و
يبيع��ون !!.....

ع��ن اخلدمة العس��كرية او م��ن املطلوبني للدولة لدواعي
امني��ة  ,عن��د س��قوط النظ��ام ووف��اة وال��ده ت��رك املالب��س
الزيتون��ي ولب��س ال��زي العرب��ي ,اطل��ق حليت��ه تط��ول وق��د
أعت��اش عل��ى ه��ذه املهن��ة  ,ه��و يتذكرن��ي جي��داً فأن��ا م��ن
اق��دم الس��اكنني يف احملل��ة .
جبان��ب املخت��ار صاح��ب املول��دة الكهربائي��ة  ,يب��دو علي��ه
احل��زن ال لش��يء غ�ير ان��ه خس��ر اح��د زبائن��ه  ,ك��م خبي��ث
ه��ذا الرج��ل  ,مل يس��أل ع�ني اب��داً ّال يوم�اً واح��داً يف الش��هر
حيث جيمع اجور س��حب الكهرباء من مولدته رغم علمه
حباج�تي غ�ير ان��ه يص��ر عل��ى اس��تالم املبل��غ ب��دون تأجي��ل
 ,حت��ى ان��ه ذات ي��وم قط��ع الكهرب��اء عل��ى منزل��ي بس��بب
التأخ�ير ومل تنف��ع مع��ه توس�لات زوج�تي ومل تش��فع لن��ا
دموعه��ا بأع��اده الكهرب��اء .
ام��ا ه��ؤالء الرجال الذين يتقافزون ويصرخون يوس��طهم
عل��م العش�يرة والغب��ار يتصاع��د م��ن ف��وق رؤوس��هم ,
يطلق��ون الرص��اص واالهازي��ج جعل��وا م�ني فت��ى القبيل��ة
االول وقائ��د غزواته��ا وس��ابي نس��اء القبائ��ل رغ��م ان��ي ال
اعرف احداً منهم  ,رمبا كانوا من ابناء عموميت البعيدين
ج��اءوا فق��ط الس��تعراض قوتهم بعددهم واس��لحتهم .
ي��ا خليب�تي كل الذي��ن يس�يرون خل��ف جنازت��ي فاس��دين
ولص��وص .
*******
رف��ع رأس��ه قلي�ل ً
ا ل�يرى اجملامي��ع اخللفي��ة م��ن املش��يعني
جاءت��ه اطالق� ً�ة طائش� ً�ة اخرتق��ت رأس��ه  ,اردت��ه قتيل� ً
ا
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اخذ لك ربع على حسابي !!!!
كانت يف املدينة املنسية صديقان قدوري وجعفر ال
يفرتق��ان  ،لديه��م حمالن متج��اوران  ،يقضيان اكثر
وقته��م بتحلي��ل االوضاع السياس��ية واالجتماعية مع
!!زوارهم نهاراً  ،اما يف املساء يقضون اوقاتهم يف النادي
يف بعض االحيان عندما مير عليهم موقف ما ال يسلم
صاح��ب االم��ر م��ن ( الك��ص ) اصبح��ت ه��ذه املس��ألة
للمزح��ة  ،واكث��ر اصدقائه��م يتحرش��ون به��م لك��ي
يقلب��وا النق��اش احلاد والذي خيوف اىل مزاح وضحك
 ،ولك��ي ال ينقل��ب اىل ( نص��ب ) سياس��ي  ،وكان ل��كل
واحد من اصدقائهم امسا او لقباً يتعارفون عليه حتى
ان صاح��ب االس��م يع��رف امس��ه  ،مث ً
ال بلب��ول كصب ،
 .الغاك��ه  ،النعام��ة  ،حامل��ة الصواري��خ  ،املدرع��ة
 :قال قدوري اىل جعفر
لن�ترك التكل��م واخ��ذ الغيب��ة  ،واعط��اء األلق��اب اىل
االخري��ن  ،وم��ن يتج��اوز عل��ى االتف��اق خيس��ر رب��ع
!! مرطب��ات
اس��تمر ه��ذا احل��ال ألكث��ر م��ن ش��هر  ،وال��كل ملت��زم
باالتف��اق حت��ى يف اصع��ب االح��داث  ،ال�تي تس��تحق ان
 .يك��ون صاحبه��ا عل��ى املش��رحة
كان��ت احملط��ات التلفزيوني��ة املتوف��رة ه��ي حمط��ة
الكوي��ت واي��ران و بغداد تبث براجمها وهناك حمطات
تقوي��ة يف البص��رة  ،يف مس��اء ي��وم  16مت��وز  1979اعل��ن
تلفزي��ون الع��راق ( نس�ترعي انتب��اه املش��اهدين الك��رام
خلط��اب ه��ام م��ن الس��يد رئي��س اجلمهوري��ة )  ،ولعدة
م��رات ال��كل ينتظ��ر و اخذ يفكر ع��ن مضمون اخلطاب
 ،كان ق��دوري وجعف��ر جيلس��ان يف مكانه��م املعت��اد ،
ويتناقش��ان م��ع االخري��ن واالحتم��االت عم��ا س��يقوله
الس��يد الرئي��س  ،دقائ��ق وس��يتحدث معك��م الس��يد
الرئي��س  ،اس��تمر احل��ال ألكث��ر م��ن س��اعة  ،كان��ت
 .الدقائ��ق س��اعات
واخ�يرا ع��زف الس�لام اجلمه��وري  ،ظه��ور الس��يد
الرئي��س عل��ى الشاش��ة  ،العي��ون متوجه��ه اليه��ا  ،هناك
م��ن يق��ول ال هل��ه وال مرحب��ا يف نفس��ه  ،واالخ��ر يق��ول
!! اهلل يس�تر
نظ��راً لس��وء حال�تي الصحي��ة ق��ررت التن��ازل ع��ن (
رئاس��ة اجلمهوري��ة ألخ��ي
ورفيق��ي يف النض��ال اىل
!!!! ) الس��يد ص��دام حس�ين
فق��ال ق��دوري اىل جعف��ر
بصوت عالي  ،خويه جعفر
اخذل��ك رب��ع ع��رق عل��ى
!!! حس��ابي

صالح العمران

لمــاذا ســميت نخلــة البرحــي بهذا
االسم ؟؟

ذك��ر االس��تاذ عب��د اجلب��ار بك��ر يف كتاب��ه خنل��ة
التم��ر نق�لا ع��ن الش��يخ عب��د القادر ب��اش اعيان عن
اص��ل تس��مية خنل��ة الربح��ي او (صن��ف الربح��ي)
ال��ذي جت��ود زراعت��ه وانتاج��ه ويتمي��ز جبودت��ه يف
الع��راق ويف الع��امل حي��ث ذك��ر ب��أن اصله��ا دقل��ة
(دكل��ة) نبت��ت م��ن ن��واة قب��ل مائ��ة ع��ام (املص��در
 )1964وهذا يعين عام  1864واول ظهورها كان عند
اس��رة آل زي��دان م��ن بيوتات اب��ي اخلصيب املعلومة
يف البصرة يف ارض هلم اجروا هلا اعمارا واصالحا
اقتطعوه��ا م��ن ت��ل بعد ان ازيح ترابه فصارت ارضا
براح��ا وم��ن املصادف��ة ف��إن ب��ذرة او ن��واة م��ن ن��وى
التمر قد نبتت يف تلك االرض الرباح ومنت بشكل
جيد وامتازت بنشاطها وحيويتها ومجال منظرها
فاعتن��وا به��ا حت��ى
ح��ان وق��ت إمثارها
فأعط��ت مث��را مل
يس��بق ان ش��اهدوا
ل��ه مثي�لا يف
اجل��ودة ولذل��ك
اطلق��وا عل��ى ه��ذه
النخل��ة وصفه��ا
اجلدي��د (برح��ي)
لنموه��ا يف ارض
ال�براح .

الشمس...؟

الشمس...؟

وعاد اللسان الملحي الى شط العرب

تعان��ي مي��اه ش��ط الع��رب م��ن ش��دة
امللوح��ة بس��بب السياس��ات املائي��ة
اجلائ��رة لل��دول ال�تي ينب��ع منه��ا
نه��ري دجل��ة والف��رات وتس��ببت يف
قل��ة ال��واردات املائي��ة وسياس��ة بن��اء
الس��دود وحتوي��ل جم��اري االنه��ر
املش�تركة م��ن قب��ل الدول��ة اجلارة
اي��ران اىل داخ��ل اراضيه��ا ادى اىل
تده��ور الوض��ع البيئ��ي يف حمافظة
البص��رة نتيج��ة ارتف��اع تراكي��ز
االم�لاح الصلب��ة الذائب��ة الكلي��ة
وامللوح��ة اىل اضع��اف م��ا كان��ت
علي��ه س��ابقاً والش��حة املائي��ة ال�تي
ادت اىل جف��اف األراض��ي الزراعي��ة
والبس��اتني اضاف��ة اىل نف��وق
احليوانات الداجنة اليت تقتات على
هذه املصادر املائية وتدمري احواض
تربي��ة األمس��اك واث��رت س��لبا عل��ى
التن��وع االحيائ��ي يف املنطق��ة وادت
اىل حص��ول خل��ل يف النظ��م البيئية
الطبيعي��ة للمنطق��ة حي��ث لوح��ظ
وج��ود احي��اء حبري��ة يف مي��اه ش��ط
الع��رب الداخلي��ة وه��ذه حال��ة مل
تك��ن موج��ودة س��ابقا وتل��وث مي��اه
الش��رب اجمله��زة بس��بب ارتف��اع
األم�لاح االم��ر ال��ذي ينطل��ب تدخل
اجله��ات الرمسي��ة ذات العالق��ة
ودراس��ة املش��كلة م��ن كاف��ة
اجلوان��ب واجي��اد احلل��ول املناس��بة
بش��كل عاج��ل واحلفاظ على البيئة
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان مي��اه
البح��ر ع��ادت لتقتح��م ش��ط الع��رب
وتنتص��ر علي��ه نتيج��ة ش��حة

مياه��ه لع��دة أس��باب أهمه��ا حتوي��ل
إي��ران مي��اه نه��ر ال��كارون اىل داخ��ل
أراضيه��ا بع��د ان كان الراف��د
الوحي��د وامله��م ال��ذي كان يغ��ذي
ش��ط الع��رب وقيامه��ا بتفري��غ مي��اه
الب��زل وفض�لات معامله��ا وم��ا
حتمل��ه م��ن خملف��ات متنوع��ة .م��ع
قلة التخصيصات املائية اليت تصل
اىل البص��رة
إضاف��ة اىل النق��ص احلاص��ل يف
مي��اه دجل��ة والف��رات األم��ر ال��ذي
أدى اىل اندفاع مياه اخلليج العربي
ش��ديدة امللوح��ة ووصوهل��ا املس��افات
بعي��دة اىل اراض��ي يف مش��ال مدين��ة
البص��رة حي��ث وصل��ت املي��اه املاحلة
اىل منطق��ة كرم��ة عل��ي وم��ا
بعدها  .وارتفعت نسبة االمالح عن
احلد املس��موح .و تركت اثراً س��لبياً
عل��ى االنس��ان أدت خ�لال الش��هر
احلال��ي اىل نفوق أعداد كبرية من
األمس��اك النهرية وهالك حيوانات
حقلية وإصابة األنشطة الزراعية
بالش��لل .
بس��بب كتلة املي��اه املاحلة القادمة
م��ن اخللي��ج العرب��ي ال�تي وصل��ت
نس��بتها اىل أكث��ر م��ن أربع��ة آالف
ج��زء بامللي��ون وبالفع��ل وصل��ت
نس��بة الرتكي��ز اىل  4170ج��زء م��ن
امللي��ون يف بع��ض املناط��ق القريب��ة
م��ن مرك��ز احملافظ��ة
يف الوق��ت ال��ذي يبل��غ في��ه املس��موح
لل��ري والزراع��ة 2500فق��ط وه��ذا
يفه��م من��ه ب��أن اخلط��ر يتص��ل
باإلنس��ان واحلي��وان مع��ا وه��ذه
املش��كلة أحلق��ت أض��رارا فادح��ة
بالواق��ع الزراع��ي يف أقضي��ة الف��او
وأب��ي اخلصيب وش��ط الع��رب كما
ألق��ت بظالهل��ا س��لبا عل��ى نوعي��ة
املي��اه ال�تي يس��تهلكها املواطن��ون.
وكان��ت ش��ركة استش��ارية
ايطالي��ة ق��د دع��ت يف دراس��ة اىل

س��ؤال مت طرح��ه على جمموعة
م��ن طلب��ة املاجس��تري يف اح��دى
اجلامع��ات ..كان��ت االجوب��ة
مجيل��ة وتقليدي��ة إال جواب��ا
واح��دا اس��توقف احملاض��ر وأدم��ع
عيني��ه ...
أالب ...يف صغ��رك ..تلب��س
ح��ذاءه فتتعث��ر م��ن ك�بر ح��ذاءه
وصغ��ر قدم��ك ..
تلب��س نظارات��ه فتش��عر
بالعظم��ة ..
تلب��س قميص��ه فتش��عر بالوق��ار
واهليب��ة ..
خيط��ر ببالك ش��يئ تافه فتطلبه
من��ه ..فيتقب��ل من��ك ذل��ك ب��كل
س��رور وحيض��ره الي��ك دون منة
..
يع��ود اىل املن��زل فيضم��ك اىل
ص��دره ضاح��كا وأن��ت ال ت��دري
كي��ف قض��ى يوم��ه وك��م عان��ى
يف ذل��ك الي��وم يف عمل��ه ..
واليوم يف كربك ....
ان��ت ال تلب��س ح��ذاء ابي��ك فذوقه

قدي��م وهو ال يعجبك !!!..
حتتق��ر مالبس��ه العتيق��ة
وأغراض��ه القدمي��ة ألنه��ا ال
ت��روق ل��ك !!...
أصب��ح كالم��ه اليالئم��ك
وس��ؤاله عن��ك ه��و تدخ��ل يف
ش��ؤونك وذل��ك ال ي��روق ل��ك !!!..
حركات��ه تصيب��ك باحل��رج
..وكالم��ه يش��عرك باالمشئ��زاز
!!..
أذا تأخ��رت وقل��ق علي��ك وعاتب��ك
على التأخري حني عودتك تش��عر
أن��ه يضايق��ك وتتمن��ى لو مل يكن
موج��ودا لتكون أكث��ر حرية !!...
رغ��م أن��ه يريد االطمئن��ان عليك
لي��س أال ..
ترف��ع صوت��ك علي��ه وتضايق��ه
ب��ردودك وكالم��ك ..فيس��كت
لي��س خوف��ا من��ك  ،ب��ل حب��ا في��ك
وتس��احما مع��ك !!..
ان مش��ى بقرب��ك حم��دودب
الظه��ر ..ال متس��ك ي��ده فلق��د
أصبح��ت أن��ت اط��ول من��ه !!..

فاحل ياسني
عبود

من هو اﻷب ?? ..

معلنة قدوم الصباح
الشمس.........؟
هي تلك اليت تبزغ يف األرواح
وتكنس ظالمها وعتمتها
وتصريها نهارا دائما
ال حيفل بعقارب الزمن
وال بتثائب الساعات
هي رتق الضوء بالضوء
ايالج الروح بالروح
من تشرق يف افقه...؟
لن يرى الظلمة أبدا

أن��ت باالم��س تتلعث��م بال��كالم
وختط��ئ يف احل��روف فيضح��ك
مبتس��ما ويتقب��ل ذل��ك برحاب��ة
صدر  !!..وأنت اليوم تتضايق من
كث��ر تس��اؤالته واستفس��اراته
بع��د أن أصاب��ه الص��م او اصاب��ه
العم��ى لك�بر س��نه !!..
مل يتمن��ى أب��وك ل��ك امل��وت اب��دا
ال يف صغ��رك وال يف ك�برك
....وأن��ت تتمن��ى ل��ه امل��وت ..فلق��د
ضايق��ك يف ش��يخوخته وق��د
يضاي��ق م��ن مع��ك ايض��ا !!!!
حتمل��ك ابوك ..يف طفولتك ...يف
جهل��ك ...يف س��فهك ...يف كربك
..يف دراس��تك ...يف ع��وزك ...يف
فاقت��ك ..يف ش��دتك ...يف رخ��اءك
....حتمل��ك يف كل ش��ئ ..
فه��ل فك��رت يوم��ا ان تتحمل��ه يف
ش��يخوخته ومرض��ه ؟؟
أحس��ن الي��ه .........فغ�يرك يتمنى
رؤيته من جديد .
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واقع الرياضة المدرسية

ليس تلك اليت تلوح يف األفق
كقرص هائل من اللمعان

إنش��اء س��د على ش��ط الع��رب لتاليف
هذه الظاهرة والقضاء عليها حيث
اقرتح��ت الدراس��ة ث�لاث مواق��ع
 .األول عن��د مدخ��ل ش��ط الع��رب
يف الف��او والثان��ي ق��رب مين��اء أب��و
فل��وس يف أب��ي اخلصي��ب والثال��ث
يف منطق��ة كتيب��ان مشال البصرة
واعتربت الشركة ان املوقع األخري
ه��و األنس��ب يف ض��وء اعتب��ارات
سياس��ية واقتصادي��ة وبيئي��ة.
وكان ق��د ح��ذر قائمق��ام قض��اء
الف��او يف وق��ت س��ابق م��ن كارث��ة
إنس��انية تش��مل أكث��ر م��ن  80أل��ف
نس��مة بس��بب ارتف��اع ملوح��ة املي��اه
وكش��ف ع��ن مش��اكل كب�يرة
يعان��ي منه��ا قض��اء الف��او أخطره��ا
ع��دم وج��ود مي��اه صاحل��ة للش��رب
واالس��تهالك احمللي واملياه املتوفرة
ال تكفي نصف سكان القضاء البالغ
عدده��م  80أل��ف نس��مة .
كم��ا تأث��رت حمط��ات االس��الة
وشكلت مشكلة جديدة للمواطنني
وعبئ��ا ثقي�لا عليه��م فق��د كان��ت
العائل��ة البصري��ة تش�تري املي��اه
العذب��ة لغ��رض الش��رب والطب��خ
إم��ا اليوم فق��د زادت احتياجاتها من
مياه الـ ( ) R Oاىل اكثر من أربعة
إضع��اف م��ا كان يس��تهلك .
وق��د اس��تغاث أهال��ي الف��او والس��يبة
وابي اخلصيب جراء معاودة اللسان
امللح��ي ألراضيه��م حي��ث جوبه��ت
األص��وات املس��تغيثة بصم��ت مطبق
م��ن احلكوم��ة احمللية

بعــض نصائــح جاكســون بــراون
البنــه :

عبد طاهر
فلحي
ال أري��د أن أس��رد عليك��م موض��وع يتضم��ن
كتاب��ة كث�يرة ب��ل أض��ع عدة نقاط ليس��تفيد
منه��ا املعني�ين لغ��رض ص��احل احلرك��ة
الرياضي��ة املدرس��ية -:
قل��ة وانع��دام وع��دم صالحي��ة
1الس��احات املدرس��ية ملمارس��ة الرياض��ة
ضع��ف الدع��م امل��ادي للرياض��ة
2ا ملد ر س��ية
التجهي��زات
وقل��ة
ضع��ف
3ومس��تلزمات ممارس��ة الرياضة ورداءة املتوفر
منه��ا
إهمال رياضة البنات .
4ع��زوف مدرس��ي ومعلم��ي الرياض��ة
5ع��ن ارت��داء املالب��س الرياضي��ة
ق��ل احلص��ص املخصص��ة للرياض��ة
6وانعدامه��ا يف م��دارس كث�يرة
ضع��ف الوع��ي بأهمي��ة الرياض��ة
7-

املدرس��ية ل��دى القي��ادات واإلدارات واإلش��راف
 ،وهن��اك ضع��ف يف العالق��ة ب�ين الرياض��ة
املدرس��ية واملؤسس��ات الرياضي��ة الرمسي��ة
واجلماهريي��ة وكم��ا يل��ي -:
انع��دام التنس��يق ب�ين وزارة الرتبي��ة
1ووزارة الش��باب والرياض��ة .
انع��دام التنس��يق ب�ين وزارة الرتبي��ة
2واللجن��ة األوملبي��ة الوطني��ة واحتاداته��ا
املركزي��ة والف��روع .
ضعف العالقة بني املدرس��ة والنادي
3واملنت��دى الرياض��ي .
ضع��ف العالق��ات التنس��يقية ب�ين
4الرياض��ة املدرس��ية واملؤسس��ات الرمسي��ة
(اجلي��ش والش��رطة) يف النش��اطات والفعاليات
الرياضي��ة .
كذل��ك الب��د أن نتكل��م ع��ن واق��ع املالع��ب
واملنش��آت الرياضي��ة املدرس��ية وه��ي -:
افتق��ار وزار الرتبي��ة (الرياض��ة
1املدرسية)للمنش��آت واملالع��ب اخلاص��ة به��ا .
ع��دم ختصي��ص األم��وال الالزم��ة
2لبن��اء ه��ذه املنش��آت واملالع��ب .
كذل��ك ع��دم وج��ود خ��ط أو برنام��ج
3لبن��اء املالع��ب واملنش��آت والقاع��ات الرياضي��ة
ال�تي تتناس��ب م��ع الرياض��ة املدرس��ية .
اس��تحواذ بع��ض األندي��ة واملؤسس��ات
4-

الرياضية وغري الرياضية على بعض القاعات
التابع��ة للرتبي��ة.
وهن��اك مقرتح��ات نقدمه��ا جلمي��ع اجله��ات
ذات العالق��ة بغي��ة تنفيذه��ا خدم��ة للرياض��ة
املدرس��ية يف وطنن��ا احلبي��ب وكم��ا يل��ي -:
إقام��ة دورات تنش��يطية وتطويري��ة
1س��ريعة ملدرس��ي ومعلمي الرياض��ة وخصوصاً
العنص��ر النس��وي لتجدي��د املعلوم��ات وصقلها .
فت��ح دورات ختصصي��ة وطويل��ة
2للمدرسني واملعلمني يف ألعاب حمددة لغرض
إع��داد ك��وادر تدريبي��ة متخصص��ة .
العم��ل عل��ى توف�ير كادر تعليم��ي
3ختصص��ي لرياض��ة األطف��ال .
انش��اء مالع��ب وقاع��ات ومنش��آت
4خاص��ة بالقط��اع الرتب��وي .
إع��ادة إقام��ة املهرجان��ات الرياضي��ة
5املدرس��ية الس��نوية وعل��ى مس��توى املدرس��ة

والقط��اع واحملافظ��ة وعم��وم الوط��ن .
العم��ل عل��ى القض��اء عل��ى ظاه��رة
6التزوي��ر وإش��راك العب�ين بعم��ر أك�بر بغي��ة
حتقي��ق النج��اح واالجن��از .
اعتم��اد صيغ��ة امل��درس واملعل��م
7الرياض��ي املتمي��ز س��نوياً وتقدي��م احلوافز هلم .
العم��ل عل��ى اعتب��ار ال��زي الرياض��ي
8ً
الزامي��ا عل��ى املعلم�ين واملدرس�ين واملش��رفني
إضاف��ة اىل الطلب��ة وم��ن كال اجلنس�ين .
الرياض��ة املدرس��ية ه��ي عام��ل مه��م
9يف تنمي��ة وبن��اء احل��س الوط�ني .
ض��رورة تثبي��ت درس الرياض��ة
10بش��كل حقيق��ي ومن��ع التج��اوز علي��ه
ال رياض��ة مدرس��ية دون توف�ير
11الدع��م املال��ي املطل��وب .
للمنظم��ات الدولي��ة ومنظم��ات
12األم��م املتح��دة دور كب�ير يف دع��م النش��اط
الرياض��ي والكش��في والب��د م��ن اس��تثماره .
امل��دارس ه��ي احلق��ول والرواف��د
13للمواه��ب
احلقيقي��ة
التغذي��ة املدرس��ية أم��ر مه��م ج��داً
14ومعم��ول ب��ه يف أغل��ب دول الع��امل وخصوص �اً
ا ملتقد م��ة

